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СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

У статті розглянуто поняття “соціальна ефективність” і “соціальний
ефект” як основні категорії оцінювання при формуванні інклюзивного освітнього сере-
довища. Запропоновано ракурс розгляду формування індикаторів соціальної ефектив-
ності інклюзивної освіти з точки зору соціальної значущості. Обґрунтовано доціль-
ність оцінювання сформованості інклюзивного середовища, що спирається на індика-
тори соціальної ефективності та соціального ефекту. Розглянуто модель інклюзивно-
го навчання з урахуванням особливості соціальної адаптації та інтеграції дитини з
обмеженими можливостями здоров’я.•
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Сучасні реформи, що пронизують усі рівні освітньої системи й пе-
редбачають глибокий аналіз тенденцій у зміні якості освіти, спрямовані,
передусім, на її підвищення. Намагання наблизити якість вітчизняної осві-
ти до міжнародних стандартів логічно призводить до необхідності залу-
чення зарубіжного досвіду з підвищення її рівня.

У сучасних умовах перспективною формою навчання всіх дітей, не-
залежно від широти палітри та специфіки їх освітніх запитів, є інклюзивна
освіта, оскільки інклюзивний освітній процес передбачає адекватну органі-
зацію навчальної діяльності, що забезпечує освітні потреби кожної дитини.
Належність дитини з вадами здоров’я до групи осіб, що мають відхилення
від норми, ставить її в позицію суб’єкта інклюзивного освітнього процесу з
особливими освітніми потребами й передбачає глибоке вивчення основних
закономірностей, технологій і механізмів її навчання та виховання в масо-
вій школі з метою підвищення якості інклюзивної освіти. Це суттєво роз-
ширює можливості соціалізації учнів, способи їх комунікації з соціумом,
формує необхідні передумови для повноцінного включення кожної дитини
в суспільні процеси.

Освітня політика щодо інклюзивної освіти має багатий міжнародний
досвід та широкі українські перспективи. Ідея вчити дітей-інвалідів у зви-
чайних школах набуває останнім часом обґрунтування.

Мета статті – визначити поняття “соціальна ефективність” і “со-
ціальний ефект” як основні категорії оцінювання при формуванні інклюзив-
ного освітнього середовища та розглянути питання формування індикато-
рів соціальної ефективності.

Сьогодні в межах модернізації системи освіти в Україні, посилення
гуманізації соціокультурних відносин, підвищення уваги до індивідуального
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розвитку особистості багато вчених приходить до усвідомлення необхіднос-
ті інституціоналізації інтегрованої (інклюзивної) освіти як освіти, найбільш
відповідної принципам правової соціальної держави. Такі науковці, як
О. М. Дікова-Фаворська, О. М. Фудорова, В. С. Церклевич та інші, оціню-
ють інтеграцію в суспільство як фактор гарантії соціальної стабільності для
людей з функціональними обмеженнями. Специфіка організації інтегровано-
го (інклюзивного) навчання дітей з обмеженими можливостями та ступінь
його ефективності репрезентовані в дослідженнях таких учених, як М. С. Ас-
тоянц, Ф. М. Бородкіна, Е. А. Данілавічютє, А. А. Колупаєва, І. І. Лошакова,
О. Р. Ярська-Смирнова та С. Дж. Петерс.

Спеціалісти стверджують, якщо дитина з особливими потребами
вчиться в колективі звичайних здорових дітей, це позитивно впливає як на
дітей-інвалідів (їхній розвиток прискорюється, в майбутньому їм легше
стати повноцінними членами суспільства), так і на здорових дітей (вони
стають більш толерантними).

На основі аналізу досвіду запровадження інклюзивної освіти в зару-
біжних країнах спробуємо описати умови та обґрунтувати способи реалі-
зації концепції інклюзивної освіти в Україні. Це має методологічне зна-
чення для передбачення соціальних наслідків інтегрованого (інклюзивно-
го) навчання в українському суспільстві як фактора соціальної справедли-
вості щодо інвалідів.

Хоча в більшості країн Європи освітня політика вже тривалий час
зорієнтована на практичне втілення інклюзивної та інтегрованої форми на-
вчання, принцип якої – освіта для всіх без винятку, в Україні заклади інте-
грованого типу для дітей з різними вадами здоров’я почали активно орга-
нізовувати тільки протягом останніх двох десятиліть. Причому їх створен-
ня в основному було зумовлено соціально-економічними потребами суспі-
льства, “сліпим” копіюванням західних освітніх технологій.

Для того, щоб напрацювати теоретико-методологічний інструмента-
рій для оцінювання якості інклюзивної освіти, ми вважаємо за доцільне
уточнити саме поняття соціальної ефективності. При цьому ми спираємося
на змістовий взаємозв’язок категорій “соціальна ефективність” і “соціаль-
ний ефект”, який визначила українська дослідниця Т. Г. Коломоєць.

Автор тлумачить соціальну ефективність як “складний багаторівне-
вий соціальний феномен, який виявляється у співвідношенні мети профе-
сійної діяльності та її результату, дія якого суттєво позначається на поліп-
шенні стану об’єкта діяльності та є пролонгованою в більш-менш віддале-
ній часовій перспективі” [6, с. 4]. Ми погоджуємося з дослідницею в тому,
що це поняття є більш широким, ніж “соціальний ефект”, яким познача-
ється “невід’ємний компонент соціальної ефективності професійної діяль-
ності, який виявляється у співвідношенні між соціальними результатами,
отриманими суб’єктом праці, та понесеними ним його соціальними витра-
тами, і може бути як позитивним, так і негативним, мати як довготерміно-
ву, так і короткотермінову дію” [6, с. 4].
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Зосереджуючись на соціологічному трактуванні соціальної ефектив-
ності, можна визначити, що соціальна ефективність має різні характерис-
тики залежно від того, хто виступає суб’єктом діяльності:

– для суб’єкта-вчителя або суб’єкта-спеціаліста це може бути ефек-
тивна віддача від його діяльності, зростання ролі його праці в суспільстві;

– для суб’єкта-учня – це більш ефективна соціальна взаємодія з ін-
шими суб’єктами суспільних відносин;

– для суспільства – це формування більш адаптованих та соціалізо-
ваних суб’єктів соціальної взаємодії.

При оцінюванні інклюзивної освіти важливо, наскільки результати є
соціально значущими, тобто такими, що відповідають суспільним нормам,
цінностям та очікуванням від цієї діяльності, а також витратами суб’єкта
діяльності на її реалізацію [6, с. 9].

Соціальну ефективність діяльності у сфері інклюзивної освіти ми ро-
зуміємо як кількісно-якісне співвідношення мотиваційних чинників праці
вчителів і спеціалістів, а також навчальної діяльності учнів з понесеними ни-
ми соціальними витратами та отриманими соціальними результатами, що ви-
значають зміст, характер, напрям та перспективи діяльності у сфері інклюзи-
вної освіти, дають змогу отримувати соціально значущий ефект як для вчите-
лів та спеціалістів, так і для учнів, на яких ця діяльність спрямована.

Ефективність інклюзивної освіти для учня, на нашу думку, виявля-
ється в таких моментах:

– оволодіння навичками навчальної діяльності в інклюзивному класі,
формування задоволеності учнів від навчально-виховного процесу та ре-
зультатів освіти, задоволення батьків якістю інклюзивної освіти;

– формування організаційних умов для навчання дітей, позитивне
ставлення педагогічного колективу до дітей з обмеженими можливостями
здоров’я, забезпечення комфортності, сприятливий соціально-психологіч-
ний клімат у класі, доброзичливе ставлення однолітків до дітей з особли-
вими потребами;

– розширення кола спілкування дитини з вадами здоров’я, виправ-
дання сподівань батьків щодо класу, зростання якості спілкування дитини
з однолітками й дорослими;

– оволодіння навичками роботи в колективі та нормами поведінки,
зростання легкості в знайомстві й налагодженні контактів, підвищення
якості спілкування дитини з друзями та сім’єю;

– засвоєння моделей поведінки, зростання рівня колективізму, при-
стосування до вимог оточення;

– зростання можливостей дітей контролювати свою поведінку, під-
вищення рівня самостійності дитини з обмеженими можливостями здо-
ров’я у прийнятті рішень.

Ефективність взаємодії вчителя й учня полягає, на нашу думку, в
забезпеченні таких моментів:

– надання батькам допомоги та підтримки у вихованні дітей;
– налагодження дитиною контактів з педагогами й вихователями;
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– ознайомлення батьків з педагогічними технологіями.
Лише в суб’єкта, на відміну від об’єкта, спостерігається співіснування

двох площин реальності – індивідуальної та соціальної, ознакою якого є соціа-
льна активність індивіда. Суб’єкт забезпечує свою взаємодію з дійсністю в різ-
них формах активності (діяльності, пізнанні, спілкуванні). Тому ми наголошу-
ємо на важливості фактора суб’єктності у взаємодії вчителя та учня з метою
прискорення та покращення якості процесів соціальної адаптації та соціалізації.

Для отримання достовірної інформації про оцінку батьками якості ін-
клюзивної освіти важливо виявити індикатори соціальної ефективності дія-
льності вчителя і працівника та оцінити їх значення у підвищенні соціальної
ефективності інклюзивної освіти. Наприклад, індикатор “період відвідуван-
ня” дає змогу виявити залежність між періодом відвідування інклюзивного
класу та отриманими позитивними зрушеннями в навчанні та розвитку дити-
ни. Якщо індикатор “рівень задоволеності дитини” характеризує психологіч-
ний настрій та сприяє кращому засвоєнню знань, то індикатор “рівень задо-
воленості батьків умовами навчання” характеризує якість навчально-ви-
ховних умов щодо інших закладів. Індикатор “соціально-психологічний рі-
вень у класі” визначає характер наявної соціалізованості та адаптованості ди-
тини з функціональними обмеженнями здоров’я у середовищі найближчого
оточення однолітків; індикатор “рівень очікування результатів” виявляє
якість позитивних зрушень у навчанні та розвитку, а індикатор “коло спілку-
вання дитини” вказує на широту кола спілкування дитини, її здатність нала-
годжувати комунікативні зв’язки з іншими суб’єктами інклюзивної освіти.
Індикатор “рівень самостійності контролю дитиною за власною поведінкою”
дає змогу визначити здатність дитини контролювати свою поведінку.

З метою врахування особливостей соціальної адаптації та інтеграції
дітей України з обмеженими можливостями здоров’я важливе методологі-
чне значення має розроблена О. М. Діковою-Фаворською модель інклюзив-
ного навчання, яка передбачає:

– зміну самооцінки представників досліджуваної соціальної групи, на-
буття впевненості в успішній самореалізації відповідно до особливих потреб;

– набуття професійних знань, якісної освіти, незважаючи на функці-
ональні обмеження здоров’я;

– подальше раціональне працевлаштування, успішна адаптація й само-
реалізація з урахуванням специфіки потреб і можливостей їх задоволення;

– виведення осіб з інвалідністю на якісно новий соціальний щабель,
що принципово змінить життя на краще; набуття економічної незалежності
[4, с. 28–29].

Дослідниця обґрунтувала ідею про те, що особи з вадами здоров’я отри-
мують можливість змінити стиль життя від залежного до самостійного в ме-
жах власних можливостей, домогтися соціального комфорту, зміцнити віру у
власні сили й у своє майбутнє. Вибудовуючи інклюзивні стратегії освіти осіб з
вадами здоров’я, О. М. Дікова-Фаворська цілком справедливо зазначає, що ло-
гічними акцентами на шляху розвитку інклюзивної освіти є: діагноз – установ-
ка – інформація – соціальний простір – технології – спілкування [4, с. 27–29].
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Висновки. Таким чином, інтегрована модель інклюзивної освіти дає
поштовх до інновацій, креативних підходів до організації інклюзивної
освіти в Україні за демократичною європейською моделлю, де людина з
інвалідністю завдяки власній наполегливості за умов адекватної організації
навчального процесу може цілком задовольняти свої особливі потреби.
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Здрагат С. Г. К вопросу формирования индикаторов социальной эффектив-
ности инклюзивного образования

В статье рассматриваются понятия “социальная эффективность” и
“социальный эффект” как основные категории оценки при формировании инклюзивной
образовательной среды. Предложен ракурс рассмотрения формирования индикаторов
социальной эффективности инклюзивного образования с точки зрения социальной зна-
чимости. Обоснована целесообразность оценки сформированности инклюзивной сре-
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ды, опирающейся на индикаторы социальной эффективности и социального эффекта.
Рассмотрена модель инклюзивного обучения с учетом особенности социальной адап-
тации и интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная эффективность, социаль-
ное влияние, индикаторы социальной эффективности.

Zdragat S. To the Question of Social Efficiency Indicators Formation of the
Inclusive Education

Modern reforms that permeate all levels of the educational system and provide deep
analysis of changing trends in the quality of education, aimed primarily at improving it.
Attempts to bring the quality of national education to international standards logically leads
to the need to attract foreign experience to improve its level.

In modern conditions promising form of education for all children, regardless of
latitude palettes and their specific educational needs, inclusive education serves as inclusive
educational process provides adequate organization of training activities, providing the
educational needs of each child.

Today inclusive education, asа flexible and versatile system, is aimed at children’s needs
and recognizes the uniqueness and value of each individual with different educational needs. This is
a special philosophy, the result of the ideas of humanism. Inclusive education is designed to provide
not only the possibility of successful socialization for children with disabilities as the members of
society, but also to teach a society the tolerant attitude towards persons with disabilities, to ensure
their harmonious interaction with care for one another as the members of society.

The article deals with the concept of “social efficiency” and “social effect” as the
main evaluation categories in the formation of an inclusive educational environment and a
basis for working out the theoretical and methodological tools for evaluating the quality
inclusive education. Overview scientific approaches to the analysis of the problem based on
existing foreign and domestic experience.

A consideration of forming angle indicators of social effectiveness inclusive education
in terms of how outcomes are socially significant, that meet social norms, values ��and
expectations of these activities, as well as expenses stakeholders in its implementation.

The necessity of forming an inclusive environment assessment is based on indicators of
social performance and social impact. Social performance in inclusive education we understand
both quantitative and qualitative value of motivational factors for teachers and specialists, and
learning activities of students of incurred social costs and received social benefits, determining
the content, the nature, direction and prospects of the business of inclusive education, you get a
significant social effect for both teachers and specialists and students alike, in which the aims.

The model of inclusive education that takes into account the social adaptation and
integration of children with disabilities The author substantiated the idea that persons with
disabilities have the opportunity to change the lifestyle of the dependent to independent within
their capabilities, to achieve social comfort, strengthen their confidence in their future.

The integrated model of inclusive education gives rise to innovations, creative
approaches to inclusive education in Ukraine on democratic European model, where people
with disabilities through their own perseverance adequate conditions for the educational
process can fully meet their special needs.

Key words: inclusive education, social efficiency, social impact, indicators of social
efficiency.


